1. ΓΕΝΙΚΑ
Το ΚΔΒΜ1 ΝΙΚΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ, ιδρύθηκε το 1960 και είναι η πρώτη σχολή κομμωτικής
& επαγγελμάτων ομορφιάς που λειτούργησε στην Ελλάδα. Η Σχολή μας λειτουργεί με την
άδεια του Υπουργείου Παιδείας και διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από τον
ΕΟΠΠΕΠ, ΦΕΚ 807/Β/13/Δ.Α.9255.
1.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η Σχολή ΝΙΚΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ, είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο εκπαίδευσης κομμωτικής,
αισθητικής, μακιγιάζ και περιποίησης άκρων, στο οποίο οι σπουδαστές αποκτούν τα εφόδια
για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, με την καθοδήγηση των καθηγητών μας και με την
εγγύηση των 60 και πλέον χρόνων εμπειρίας μας. Επιπλέον στη Σχολή μας διεξάγονται
σεμινάρια για επαγγελματίες, αποφοίτους σχολών και σπουδαστές. Οι κλάδοι σπουδών που
προσφέρονται στη Σχολή μας είναι :
α.Κομμωτική & Barber, β.Προσθετική μαλλιών- extensions, γ.Manicure- Pedicure,
δ.Αισθητική, ε.Ονυχοπλαστική, στ.Επαγγελματικό Μακιγιάζ
1.2 ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι
σπουδαστές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και μπορούν να
εγγραφούν σε όλα τα προγράμματα σπουδών ανεξαρτήτως γραμματικών γνώσεων. Για την
εγγραφή χρειάζεται η προσκόμιση Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (ή άλλου
επίσημου εγγράφου από Δημόσια Αρχή με τα στοιχεία του σπουδαστή) και μιας πρόσφατης
φωτογραφίας, στοιχεία επικοινωνίας και ΑΦΜ και η κατάθεση της προκαταβολής, όπως αυτή
ορίζεται και ανακοινώνεται από τη Διοίκηση της Σχολής.
1.3 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για τη διαγραφή ή οποιασδήποτε μεταβολής (αλλαγή ωραρίου, τμήματος, οικονομικού
διακανονισμού καθώς και αλλαγές που δεν αναφέρονται στην παρούσα) οι σπουδαστές θα
πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Σχολής και σε συνεργασία να γίνει η νέα
συμφωνία. Καμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Γραμματείας ή
της Διεύθυνσης της Σχολής.
2. ΦΟΙΤΗΣΗ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Η εκπαίδευση στη Σχολή μας χωρίζεται σε 3 βασικά μέρη: α. Τη Θεωρία, β. Την
Εργαστηριακή Πρακτική, γ. Την Πρακτική Άσκηση με εφαρμογή όπου απαιτείται.
Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, ενημερώνονται από τους καθηγητές για
την πρόοδό τους και εφόσον κριθεί απαραίτητο δύναται να τους ζητηθούν πρόσθετα
καθήκοντα. Για την λήξη των σπουδών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία τα μέρη
της εκπαίδευσης. Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και
είναι χωρισμένα σε βάρδιες (πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή)
2.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η διάρκεια της φοίτησης για κάθε πρόγραμμα σπουδών αναφέρεται ενδεικτικά παρακάτω :
-Γενική κομμωτική : 22 εβδομάδες
-Barber : 10 εβδομάδες
-Manicure/Pedicure : 7 εβδομάδες
-Ονυχοπλαστική : 10 εβδομάδες
-Μακιγιάζ : 10 εβδομάδες
-Αισθητική : 10 εβδομάδες
Στην περίπτωση που κάποιος σπουδαστής με δική του υπαιτιότητα, δεν έχει ολοκληρώσει την
εκπαίδευσή του εντός του χρονοδιαγράμματος που του παρέχεται από τη Σχολή, θα
επιβαρύνεται με min. κόστος 200€ για κάθε επιπλέον μήνα φοίτησης ενώ δύναται να
μετακινηθεί σε άλλο τμήμα ή ωράριο για τη συνέχιση των σπουδών του. Η διάρκεια φοίτησης
δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους κατόπιν έκτακτων συμβάντων (lockdown,
καιρικά φαινόμενα) ή λόγω των επίσημων Αργιών. Επίσημες Αργίες θεωρούνται : 28
Οκτωβρίου, 17 Νοεμβρίου, 25 Δεκεμβρίου – 1 Ιανουαρίου (Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά), 6
Ιανουαρίου (Θεοφάνεια), Καθαρά Δευτέρα, 25 Μαρτίου, Μ. Δευτέρα - Δευτέρα του Πάσχα,
1η Μαΐου, Αγίου Πνεύματος, Θερινή περίοδος Αυγούστου. Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται
το Σεπτέμβριο κατόπιν ανακοίνωσης από τη Διεύθυνση.
2.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι σπουδαστές οφείλουν να βρίσκονται στην αίθουσα τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την έναρξη
των μαθημάτων, έχοντας πάντα μαζί τα απαραίτητα εργαλεία και τον εξοπλισμό τους. Επίσης
οφείλουν να προσέρχονται με πρέπουσα εμφάνιση και να τιμούν με τη συμπεριφορά τους, τον
εαυτό τους, τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές τους. Σε περίπτωση που κάποιος
σπουδαστής θα πρέπει να απουσιάσει από το μάθημά του, οφείλει να ενημερώσει είτε τον
καθηγητή του, είτε τη Γραμματεία της Σχολής. Σημειώνεται ότι για να μπορούν οι σπουδαστές
να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει
τουλάχιστον το 90% των διδακτικών ωρών.
2.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Σε όλα τα προγράμματα σπουδών, η φοίτηση είναι υποχρεωτική, και τα μαθήματα διεξάγονται
από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η διδακτέα ύλη είναι κοινή για τα επιμέρους τμήματα και ο
τρόπος διδασκαλίας είναι πανομοιότυπος για όλους τους καθηγητές. Υπεύθυνος για την ορθή
τήρηση του τρόπου διδασκαλίας είναι ο καθηγητής του κάθε τμήματος, με τον Υπεύθυνο
Σπουδών να έχει εποπτικό ρόλο και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται να γίνουν διορθώσεις.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους σπουδαστές στις απουσίες, καθώς
επαναλαμβανόμενες απουσίες δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα τόσο στο πρόγραμμα των
τμημάτων όσο και στους ίδιους. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων μη
δικαιολογημένων απουσιών, η Σχολή οφείλει να ενημερώσει τον σπουδαστή, σχετικά με τη μη
ορθή παρακολούθηση των σπουδών και εφόσον δεν υπάρχει συμμόρφωση, δύναται να
προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες :
-Προσωρινή ή οριστική διακοπή της φοίτησης
-Αλλαγή ημερών ή/και ωραρίου φοίτησης
-Επιβάρυνση με κόστος για τον επιπλέον χρόνο φοίτησης
3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οι σπουδαστές δύνανται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η σχολή ΝΙΚΟΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ, με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας και την πρακτική εξάσκηση. Η Σχολή δίνει
πάντα την κατεύθυνση εμφάνισης σε κάθε εκδήλωση η οποία θα πρέπει να τηρείται
αδιαμαρτύρητα από τους σπουδαστές. Ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη
συμμετοχή του σε εκδηλώσεις. Αντίστοιχα εάν δεχθεί να συμμετέχει, γίνεται κατόπιν
συνενόησης με τη Σχολή και εφόσον η απουσία του δεν επηρεάζει τη συνέχιση της
εκπαίδευσής του. Αυστηρά θα τηρείται το χρονοδιάγραμμα και η παρουσία στο χώρο που έχει
συμφωνηθεί κατά την ανάληψη της θέσης πρακτικής για την εκδήλωση. Η Σχολή, είναι η
αποκλειστική κάτοχος του δικαιώματος δημοσιοποίησης φωτογραφικού ή οπτικοακουστικού
υλικού από παρουσία σπουδαστών της σε εκδηλώσεις. Παράλληλα σέβεται απόλυτα την
επιθυμία των σπουδαστών να δημοσιοποιήσουν υλικό από εκδηλώσεις που συμμετέχουν με τη
Σχολή. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όσα αναρτούν στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, να σέβονται τα ήθη και τα έθιμα, να μην προβαίνουν σε προσωπικές

ύβρεις ή εκφοβισμό και να μη χρησιμοποιούν στοιχεία που παραβαίνουν τις αρχές προστασίας
των προσωπικών δεδομένων. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να επέμβει όπου κρίνει σκόπιμο
για να αφαιρεθεί το υλικό που έχει αναρτηθεί εφόσον παραβιάζει κάποιο από τα παραπάνω.
4. ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
Κατά την εγγραφή τους στο επιθυμητό πρόγραμμα μαθημάτων οι σπουδαστές, σε συνεννόηση
με τη Γραμματεία, συμφωνούν τον τρόπο πληρωμής των διδάκτρων. Αυτή η συμφωνία θα
πρέπει να ακολουθείται πιστά από τους σπουδαστές. Τα δίδακτρα προπληρώνονται και θα
πρέπει να καταβάλλονται έως την 10η του εκάστοτε μήνα, δηλαδή τις πρώτες δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες. Οικονομική διευκόλυνση-νέα συμφωνία δύναται να πραγματοποιηθεί
σε συνεννόηση πάντα με τη Γραμματεία. Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων, η
Σχολή οφείλει να ενημερώνει τους σπουδαστές για τις οικονομικές τους εκκρεμότητες και σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης, διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγή τμήματος,
ημερών ή ωραρίου παρακολούθησης, προσωρινή ή και οριστική διακοπή της φοίτησης. Οι
σπουδαστές επιβαρύνονται με την αγορά των βιβλίων και εργαλείων που απαιτούνται για την
παρακολούθηση των μαθημάτων τους.
4.1 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης σπουδών, τα δίδακτρα δύναται να επιστραφούν στις
κάτωθι περιπτώσεις:
α.Για τμήματα που λειτουργούν σε ομαδικά γκρουπ, με καθορισμένη ημερομηνία και αριθμό
μαθημάτων, έως δέκα (10) ημέρες πριν τη έναρξη των μαθημάτων.
β.Για σεμινάρια με διάρκεια συγκεκριμένων ωρών με καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, έως
δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξή τους.
γ.Δίδακτρα που καταβλήθηκαν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα δίδακτρα ΔΕΝ επιστρέφονται για κανένα λόγο. Τα
δίδακτρα παραμένουν στη Σχολή και προσφέρεται η δυνατότητα για μελλοντική τους χρήση
εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία εγγραφής, χωρίς επιβάρυνση με έξοδα νέας εγγραφής.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι σπουδαστές, δεν μπορούν να διακόψουν ένα πρόγραμμα απλά με
την απουσία τους από αυτό. Θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Διακοπής
Παρακολούθησης ή Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν στην Γραμματεία εγγράφως ή
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση contact@amarantos.gr. Ημερομηνία διακοπής παρακολούθησης
θεωρείται η ημερομηνία που υποβλήθηκε η Αίτηση Διακοπής με τους τρόπους που
αναφέρονται παραπάνω.
4.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Εφόσον πληρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 4.1, το ποσό των διδάκτρων
επιστρέφεται εξ ολοκλήρου πλην του κόστους εγγραφής που ανέρχεται σε διακόσια πενήντα
ευρώ (250€). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η διακοπή της φοίτησης γίνει μετά την έναρξη
του μαθήματος και εφόσον έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Γραμματεία της Σχολής, το ποσό
που ΔΕΝ επιστρέφεται αφορά το κόστος εγγραφής 250€. Για διακοπή σπουδών μετά την
έναρξη των μαθημάτων το κόστος υπολογίζεται ως εξής :
Διακοπή την 1η εβδομάδα 250€ + 20% του συνολικού κόστους του προγράμματος
Διακοπή την 2η εβδομάδα 250€ + 40% του συνολικού κόστους του προγράμματος
Διακοπή την 3η εβδομάδα 250€ + 60% του συνολικού κόστους του προγράμματος
Διακοπή την 4η εβδομάδα 250€ + 80% του συνολικού κόστους του προγράμματος
Από τα παραπάνω το υπόλοιπο καταβληθέν ποσό δύναται να επιστραφεί. Για διακοπή από την
5η εβδομάδα και μετά, δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό.
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι σπουδαστές πρέπει να έχουν επίγνωση της ευθύνης τους αναφορικά με την προσωπική τους
υγιεινή. Επιπλέον θα πρέπει να διατηρούν καθαρά τα εργαλεία τους, να τα χρησιμοποιούν
ορθά για το σκοπό που κατασκευάστηκαν και να προσέρχονται με τα ρούχα και τη στολή
εργασίας καθαρά και πλυμένα. Η φροντίδα και η φύλαξη των εργαλείων του κάθε σπουδαστή,
είναι δική του ευθύνη και η Σχολή δεν ευθύνεται για την καταστροφή τους από κακή χρήση ή
την απώλειά τους. Οι σπουδαστές, οφείλουν να γνωρίζουν τον κανονισμό της Σχολής, ο οποίος
τους παραδίδεται κατά την εγγραφή τους και να λειτουργούν βάσει αυτού, με σεβασμό και
αξιοπρέπεια. Οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίδονται από τη Σχολή και τους
καθηγητές και αφορούν την εκπαιδευτική τους πορεία ή τη συμπεριφορά. Οι κτηριακές
εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και τα βιβλία της Σχολής, θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο από τους σπουδαστές και τους καθηγητές χωρίς να
προκαλούνται φθορές. Κάθε συμπεριφορά η οποία αποτελεί κίνδυνο για τη σωματική
ακεραιότητα του κοινού, παρενόχληση, εκφοβισμός λεκτικός ή σε ηλεκτρονικά μέσα,
προσβολή των ηθών και των εθίμων, είναι κατακριτέα και η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα
εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να παρέμβει και να δώσει σωστές κατευθύνσεις συμμόρφωσης.
6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΙΚΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΔΒΜ1
Η βεβαίωση σπουδών από το ΚΔΒΜ1 ΝΙΚΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ είναι το ισχυρότερο προσόν στα
χέρια των αποφοίτων για την εύρεση εργασίας. Οι απόφοιτοι της μεγαλύτερης Σχολής
Κομμωτικής και Ομορφιάς στης Ελλάδα, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, έχουν
μπροστά τους έναν ανοιχτό δρόμο για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και επιτυχία. Η
Σχολή μας φροντίζει να φέρνει σε επαφή τους αποφοίτους της με επαγγελματίες του κλάδου
και συμβάλλει έτσι στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών της. Το
ΚΔΒΜ1 ΝΙΚΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Βάσει του
Νόμου 4512 ΦΕΚ 5/Α/17.01.2018 η βεβαίωση σπουδών από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης είναι
απαραίτητη σε κάθε απόφοιτο που θέλει να εργαστεί ή να ιδρύσει τη δική του επιχείρηση.
7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το υλικό που διανέμεται στους σπουδαστές, αποτελεί ιδιοκτησία της Σχολής και
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, η διανομή και η
παράνομη λήψη του υλικού από τους σπουδαστές, είναι κατακριτέα. Η Σχολή διατηρεί το
δικαίωμα να διασφαλίσει τα συμφέροντά της και να ζητήσει αστικές και ποινικές διώξεις σε
περίπτωση σοβαρής παράβασης.
8. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το ΚΔΒΜ1 ΝΙΚΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ συλλέγει και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα με σκοπό την ενημέρωση, την εγγραφή και παρακολούθηση των σπουδών, τη
διαφήμιση/marketing, τη διατήρηση στατιστικών στοιχείων και την ενημέρωση των αρμόδιων
εποπτικών αρχών (Υπουργείο). Τα δεδομένα συλλέγονται με την έγγραφη συναίνεση των
εμπλεκομένων και διατηρούνται στα αρχεία της Σχολής για το χρονικό διάστημα που
αναγράφεται στις συμβάσεις μας. Ενδεχομένως σε μεμονωμένες περιπτώσεις και λόγω της
φύσης της Σχολής, τα Προσωπικά δεδομένα δύναται να καταγραφούν τηλεφωνικά από
αρμόδιο συνάδελφο και πάντα κατά τη διαδικασία παροχής πληροφόρησης. Σε καμία
περίπτωση οι πληροφορίες που αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα των σπουδαστών, δε θα
δοθούν σε τρίτους χωρίς προηγουμένως να έχει υπάρξει έγγραφη ή ηλεκτρονική συναίνεση
από τους ίδιους. Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες αναφέρονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(κωδ. G-5).

